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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére 

 
 
Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő óvodák  
esetében tagóvodák kialakítása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Az előző évek gyakorlatának megfelelően célszerű az óvodahálózati rendszer átalakítását 
tovább folytatni, a kisebb óvodákat összevonni. Az intézmények összevonásával az 
Önkormányzat továbbra is változatlanul, megfelelő színvonalon tudna eleget tenni a 
szolgáltatási kötelezettségének, ugyanakkor költséghatékonyabb gazdálkodást eredményezne.  
 
2011. július 31-én intézményvezetői megbízása lejár a 4 csoporttal működő Fóti Óvoda 
vezetőjének, Barna Péternének, a 6 csoporttal működő Királykerti Óvoda vezetőjének, Mayer 
Sándornénak, továbbá a 6 csoporttal működő Liget Óvoda vezetőjének, Tácsik Lászlónénak.  
 
Önkormányzatunk fenntartásában működő óvodák közül a Királykerti Óvoda Liget Óvodába 
történő beolvadását javasoljuk, szervezetileg a Királykerti Óvoda a Liget Óvoda tagóvodája 
lenne.  
 
A Fóti Óvoda és Leiningen Utcai Óvoda átszervezését is javasoljuk oly módon, hogy a 4 
csoporttal működő Leiningen Utcai Óvoda beolvad a Fóti Óvodába, ezzel a Leiningen Utcai 
Óvoda a Fóti Óvoda tagóvodája lenne.  
 
A Képviselő-testületnek legkésőbb 2011. május utolsó munkanapjáig kell meghozni a 4 
óvoda átszervezéséről szóló határozatot. 
 
Ahhoz, hogy a fenti időpontig a Képviselő-testület megalapozott és helyes döntést hozhasson, 
szükséges a közoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerinti eljárás lefolytatása, így 
különösen a kötelezően előírt szakértő felkérése, valamint lehetővé tétele annak, hogy az arra 
jogosultak az átszervezésről véleményeiket elkészíthessék. 
 
A folyamat elindításához a Képviselő-testület támogató döntése, mint szándéknyilatkozat 
szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben megfogalmazott 
javaslatokhoz hozzájárulni szíveskedjen. 
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Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy dönt, hogy a 
Leiningen Utcai Óvoda a Fóti Óvoda tagóvodájaként működjön 2011. augusztus 1-jétől. 
 
Határozati javaslat: 
 
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy dönt, hogy a 
Királykerti Óvoda a Liget Óvoda tagóvodájaként működjön 2011. augusztus 1-jétől. 
 
 
Felelős: a Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2011. február 28. 
 
Budapest, 2011. február 21.  
  
 Dr. Molnár Szabolcs sk. 
 
 
Az előterjesztést készítette: Vicze Gyuláné 
 


